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Sammanfattning

Denna uppsats handlar om hur människor förhåller sig till de två begreppen ekologiskt och 

närproducerat. Fokus ligger på vad som av konsumenten uppfattas som närproducerat respektive 

ekologiskt. Vilka faktorer som påverkar konsumenterna d.v.s. varför väljer de ekologisk eller 

närproducerad mat och slutligen hur kopplas deras tankar kring hälsa och miljö ihop med det 

ekologiska och närproducerade? Studien är en undersökning med en så kallad etnografisk metod där 

observationer och intervjuer genomförts på plats i butik. Undersökningen behandlar synen på 

ekologiska och närproducerade livsmedel. Begreppet ekologiskt har en mer tydlig plats i 

lagstiftningen än vad gäller närproducerat. Begreppet närproducerat har inte på samma sätt som det 

ekologiska ingått i regeringens mål mot hållbar utveckling. Detta har dock inte hindrat 

konsumenterna från att ta till sig begreppet och göra det till ett viktigt inköpskriterium när de 

handlar. Undersökningen behandlar även dessa två begrepp i förhållande till det konventionella 

jordbruket, där för och nackdelar diskuteras. Vilka är konsumenterna som handlar dessa varor och 

vad får det för konsekvenser för miljön? Uppsatsen belyser även ny forskning och en fråga som 

diskuteras är om maten verkligen räcker till för alla om det skulle vara så att allt odlas ekologiskt. 

Resultatet i undersökningen baseras till stor del på de tio intervjuer som genomfördes i butiken. 

Resultaten pekar på att det som motiverar konsumenterna till köp av ekologiska livsmedel till stor 

del grundas i tankar kring den personliga hälsan. Anledningar till köp av närproducerat handlar 

däremot ofta om en vilja att minska transporter av livsmedel, med tron om en bättre miljö som 

resultat. Studien visar även att faktiskt beteende i butik styrs av vilken tro och tillit den som handlar 

har gällande produkterna. Antingen väljer konsumenterna att tro på dessa livsmedel eller inte och 

detta avspeglar sig också i vad som slutligen hamnar i konsumenternas kundvagn. 



1 INTRODUKTION
1.1 Inledning

Vilka tankar och åsikter ger begreppen ekologiskt och närproducerat? De flesta har någon slags 

tanke om dessa två begrepp. Att välja mat är idag ingen lätt uppgift. Det finns mängder av produkter 

och dessutom olika märkningar, riktlinjer och normer som man ska ta hänsyn till. I affären finns 

produkter som tillfredsställer alla behov; rättvisemärkt kaffe, ekologiska apelsiner, närproducerad 

mjölk och så vidare.

Begrepp som närproducerat och närodlat har under de senaste åren börjat användas av allt fler 

aktörer som blivit delaktiga i en ”trend” att förankra vårt livsmedel inom ett begränsat geografiskt 

område. En annan trend inom produktionen av livsmedel har under en längre tid varit den 

ekologiska menar LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). De båda begreppen ekologiskt och 

närproducerat kan sägas ha en sak gemensamt och det är att de ger konsumenten ett alternativ till 

konventionellt producerade livsmedel. Den konventionella produktionen av mat anses vara den 

”vanliga” produktionen som bland annat innebär massproduktion, stora jordbruk, användning av 

bekämpningsmedel och konstgödsel. Det innebär också att jordbruksmarken utnyttjas väldigt hårt, 

brister i djuretik och med långa transporter (LRF 2010). När konsumenterna istället väljer 

ekologiskt och KRAV-märkt ska detta för dem vara en garanti för att produktionen av denna vara 

har skett på ett mer miljövänligt sätt än vid det konventionella jordbruket. 
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1.2 Problemformulering

Sifo gjorde 2010 en undersökning som de kallar för ”Svenska folkets syn på klimatfrågan och 

företagsansvar”. Det är en kvantitativ undersökning som visar att tre av fyra personer är beredda att 

betala mer för en vara om den är bra för klimatet. Studien visar också att varannan svensk skulle 

välja bort en vara om de visste att den var sämre för miljön (Sifo, 2010 s. 1). Följande är siffror från 

Sifos undersökning:

• 55 procent har någon gång valt bort en produkt för att de inte är bra för klimatet.

• 77 procent är beredda att betala mer för en vara om den är bra för klimatet.

• 62 procent tycker att det vid köpbeslutet är viktigt att företag offentligt redovisar sin 

klimatpåverkan.

De här siffrorna visar att de tillfrågade personerna är positivt inställda till produkter som är bra för 

klimatet. Betyder detta då att det bara är en minoritet av det svenska folket som köper varor som är 

konventionellt odlade? Förmodligen inte, en kvantitativ undersökning ger bara en sida av 

verkligheten. Människor är svårare att förstå än så, vad de säger att de gör och vad de egentligen 

gör är inte alltid samma sak. Den här studien ämnar studera det som görs inte det som sägs; vad är 

det för varor som konsumenterna slutligen lägger i sin varukorg och vad får detta för geografiska 

skillnader? 

Det finns vissa regler och förordningar när det gäller ekologiskt jordbruk. Dessa regler har 

utarbetats genom organ som KRAV samt på EU-nivå. KRAV, officiellt KRAV ekonomisk förening är 

en ekonomisk förening som verkar för att främja ekologisk produktion och konsumtion av växt- och 

djurprodukter (NE.se). Den senaste förordningen gällande framtagning av ekologiska produkter 

skedde i januari 2009. Alltså kan det konstateras att det finns en kontroll vad gäller produktion och 

märkning av ekologiska produkter som konsumenten kan luta sig mot. Finns det på liknande sätt 

något att luta sig mot vad gäller närproducerat? Om konsumenten väljer att köpa en närproducerad 

vara i butiken kan de då lita på att varan är producerad i närheten av där köpet genomförs? Det 

känns som att det ligger en svårighet i detta eftersom det inte direkt går att finna någon entydig 

definition på vad närproducerat betyder. I Jordbruksverkets rapport framkommer det att det finns ett  

behov av en definition, både för producenter, handlare och konsumenter. Det visar sig i rapporten 

att vad begreppen närproducerat och närodlat innebär är olika för handlare, konsumenter och 
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producenter. Vissa tror att varorna är odlade i kommunen eller i regionen medan andra anser att så 

länge det är odlat i Sverige är det närproducerat (Jordbruksverket 2010).

Olika aktörer på marknaden använder begreppet närproducerat på olika sätt, beroende på vilket 

sammanhang de använder begreppet i. För konsumenternas del handlar det om vilka förhoppningar 

man har på själva produkten. En butik kan mycket väl ha sin egna definition på vad de anser vara 

närproducerat, medan konsumenten däremot kan ha en betydligt mer diffus och personlig definition 

av begreppet. Detta har visats av forskning kring konsumentattityder de senaste åren, till exempel 

när begreppet närproducerat marknadsförs används det ibland synonymt med lokalt, regionalt och 

även miljövänligt. Konsumentverket menar att detta är fel och de skriver, att sätta likhetstecken 

mellan miljövänligt och lokalproducerat kan vara direkt felaktig (Konsumentverket 2006). 

De senaste åren har det gjorts flera studier vad gäller livsmedels påverkan på miljön. Enligt SIK, 

institutet för livsmedel och Bioteknik har man genom att undersöka livscykelanaylser arbetat med 

att titta närmare på matens miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av verktyget livscykelanalys 

(LCA) beräknas en produkts sammanlagda miljöpåverkan och med hjälp av detta kan man 

identifiera var de mest miljöpåverkande stegen i livscykeln finns (SIK 2008). Miljöpåverkan skiljer 

sig kraftigt från livsmedel till livsmedel, för till exempel jordbruksprodukter uppstår oftast minst 80 

procent av klimatpåverkan i den primära produktionen. För kött och mejeriprodukter är denna del 

ännu högre närmare 90-95 procent (SIK 2008). Vid produktion av dessa produkter står alltså inte 

själva transporten för den stora negativa inverkan på miljön. Alltså skulle kanske ekologiskt kött 

från Brasilien vara bättre för miljön än konventionellt kött från Europa. Vad får det för inverkan på 

begreppet närproducerat? 

Den svenska regeringen har slagit fast att det är viktigt att sprida information om de effekter som 

konsumtion och produktion av jordbruksvaror har på miljö, klimat och samhälle och därigenom 

underlätta för konsumenten att göra medvetna val. Projekt om ekologisk, ekonomisk och social 

hållbar konsumtion och produktion av jordbruksvaror vilar på regeringens övergripande mål om en 

hållbar utveckling. Den svenska jordbrukssektorn har ett politiskt ledord som lyder ”bruka utan att 

förbruka” (Jordbruksverket 2010). Ur en skrivelse ifrån regeringskansliet kan man läsa följande 

definition om politikens mål att främja ett hållbart samhälle:

3



”Solidaritet och rättvisa i alla länder, mellan länder och mellan generationer. 

Utgångspunkten är att människor inte får leva idag på ett sätt som förstör våra barns eller 

framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv” (Regeringens skrivelse 2005/06:126, 

s. 7).

Vad får du då som konsument när du väljer att köpa ett närproducerat livsmedel? Det är alltså en 

fråga som inte är enkel att svara på, eftersom det saknas en tydlig definition av begreppet. För en 

del konsumenter innebär det livsmedel som odlas i närheten av där man bor. Förutom den 

geografiska platsen för produktionen finns det andra faktorer som är viktiga för konsumenten och 

dessa värderingar skiljer sig från konsument till konsument. Även om det finns en osäkerhet i 

begreppet närproducerat hos konsumenterna används det flitigt av olika aktörer i diverse 

sammanhang, såväl av myndigheter, företag, media och så vidare.

En diskussion som växt den senaste tiden handlar om ekologisk odling kontra konventionell odling. 

Denna diskussion handlar om hur ”maten verkligen räcker till för alla” om det skulle vara så att det 

enbart skedde ekologisk odling och ingen konventionell. Ekologiskt jordbruk är ofta sett som det 

bästa sättet att föda världens befolkning på utan att förstöra miljön, men bevisen för detta har under 

senare tid varit mycket omdiskuterade. Den naturvetenskapliga tidskriften Nature publicerade i maj 

2012 en artikel som handlar om just detta. Seufert m.fl menar att det är många rapporter under den 

senaste tiden som har framhållit behovet av stora förändringar inom det globala livsmedelssystemet. 

Problemet är att jordbruket måste uppfylla den dubbla utmaningen att mata en växande befolkning, 

med stigande efterfrågan på kött, samtidigt som den globala miljöpåverkan måste minskas (Seufert 

2012). 

När det handlar om energi är det en sak som alla tycker är positivt och det är effektivitet. Att sluta 

slösa energi är något som båda sidor av den politiska klyftan kan enas om, även om de ibland har 

olika åsikter om hur detta mål ska nås. Genom att sluta slösa med energin kan jordens befolkning få 

ut mer av våra givna resurser, vilket är bra för ekonomin och oftast också bra för miljön (Seufert 

2012). I en värld där både temperaturen och befolkningen ökar är det enda hållbara sättet att leva 

på, att försöka få ut mer av mindre. Detta skulle de flesta hålla med om. När det gäller mat däremot 

är plötsligt effektivitet inte lika bra. Det konventionella jordbruket har i modern tid blivit väldigt 

effektivt om man tittar på produktionen från gröda till mat. Tack vare gödsling, mekanisering och 

bevattning förser varje amerikansk bonde över 155 personer världen över med mat (Seufert 2012). 

4



Konventionell odling ger mer och mer skörd per kvadratmeter odlad mark, vilket kan innebära att 

mindre landområde behöver omvandlas från ”vildmark” till jordbruksmark. En stor del av planetens 

yta används idag för jordbruk. Skogar och naturliga miljöer för djur får ge plats åt jordbruk och 

produktion av mat. Alltså borde allt som hjälper till att producera mer mat på mindre yta vara bra 

för miljön (Seufert 2012). 

Ekologiskt jordbruk är ett system som syftar till att producera mat med minimal skada på 

ekosystem, djur och människor och föreslås ofta som en lösning. Men kritiker hävdar att ekologiskt 

jordbruk har lägre avkastning och skulle därför kräva mer mark för att producera samma mängd mat 

som konventionella gårdar. Detta resulterar i mer omfattande avskogning och förlust av biologisk 

mångfald, vilket därmed undergräver de miljömässiga fördelarna med ekologiska metoder (Seufert 

2012).

Givetvis är det inte på detta sätt som de flesta förespråkarna för ekologiska livsmedel ser på sina 

grönsaker, ekologiska livsmedel har av de gröna anammats som bättre för planeten, hälsosammare 

och godare än det som produceras av stora aktiebolag. Miljöaktivister föraktar de enorma mängder 

energi som behövs för produktionen och det avfall som skapas av det konventionella jordbruket 

(Seufert 2012). Medan det ekologiska jordbruket som avstår från konstgödsel och kemiska 

bekämpningsmedel anses vara det hållbara alternativet. Försäljningen av ekologiska livsmedel 

ökade med 7,7 procent under 2010, försäljningen steg till 26,7 miljarder dollar (Seufert 2012). 

Människor gör dessa köp både för sitt samvetes skull men även för deras smaklökar visar studien. 

Men en ny grupp forskare i tidskriften Nature har räknat på det och kommit fram till en hård 

slutsats: Ekologiskt jordbruk ger 25 procent lägre avkastning i genomsnitt än konventionellt 

jordbruk. Vilket betyder att det krävs mer mark för att kunna producera lika mycket som vid ett 

konventionellt jordbruk. Vilket i sin tur betyder att det ekologiska jordbruket kanske inte är så bra 

för planeten som det tidigare har trotts (Seufert 2012).
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1.3 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur konsumenter förhåller sig till 

begreppen ekologiskt och närproducerat vid produktion och konsumtion av livsmedel. Det är även 

viktigt för uppsatsen att se på hur dessa två begrepp står sig i jämförelse med det konventionella 

jordbruket. Den personliga erfarenhet är att ekologiska och närproducerade varor ofta ställs mot 

varandra i butiken, vad är egentligen skillnaden mellan de båda och är något av de två bättre för 

miljön än det andra? Uppsatsens övergripande syfte kommer att belysas genom att undersöka 

konsumenternas uppfattningar om vad begreppen innebär och de faktiska beslut som bestämmer 

vilka varor som hamnar i varukorgen. Studien diskutera även hur konsumenterna tänker kring 

begreppen ekologiskt och närproducerat. 

Uppsatssen ämnar undersöka hur konsumenter förhåller sig till och agerar utifrån föreställningar om 

ekologiska och närproducerade livsmedel med fokus på följande huvudfrågeställningar:

• Vad är närproducerat respektive ekologiskt?

• Varför väljer konsumenterna ekologisk och närproducerad mat? 

• Hur kopplas tankar kring hälsa och miljö ihop med det ekologiska och närproducerade?
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1.4 Avgränsningar

Studien är en fallstudie som fokuserar på att försöka förstå varför och vilka faktorer som påverkar 

konsumenter i Växjö när de väljer att handla ekologiska och/eller närproducerade produkter. 

Konsumenterna är den gruppen som studien undersöker och det är mot dessa som frågorna riktar 

sig. Hur styr de olika märkningarna vad konsumenterna handlar och handlar de för att främja miljön 

eller för någon annan anledning? Undersökningen i denna studie grundar sig på observationer av 

attityder i affären men även på tio stycken intervjuer gjorda i butik, uppsatsen kommer inte kunna 

dra någon generaliserande slutats men däremot visa på ett visst beteende.

De två begrepp som till största del behandlas och diskuterats är ekologiskt och närproducerat, det 

förs även diskussion kring ”hållbarhet” i anslutning till livsmedelssystem och produktion. För att 

undersökningen skulle kunna genomföras inom rimlig tid och därtill ge några överskådliga resultat, 

krävdes det en avgränsning i det omfattande källmaterialet som finns kring begreppen 

närproducerat och ekologiskt vilket presenteras i kapitel 4.1. 
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2 Vad är ekologiskt och närproducerat?

För att få en grundlig uppfattning om vad ekologiska respektive närproducerade livsmedel innebär, 

följer i detta kapitel vad som ingår i de båda begreppen gällande produktion och konsumtion. 

Begreppet ekologiskt har en mer tydlig plats i lagstiftningen än vad gäller närproducerat. Begreppet 

närproducerat har inte på samma sätt som det ekologiska ingått i regeringens mål mot hållbar 

utveckling. Detta har dock inte hindrat konsumenterna från att ta till sig begreppet och göra det till 

ett viktigt inköpskriterium när de handlar. 

2.1 Ekologisk produktion

Ekologisk produktion strävar efter att använda naturresurser som energi, mark och vatten på ett 

långsiktigt hållbart sätt. Förenklat är ekologiskt jordbruk ett system som syftar till att förse 

konsumenterna med tillförlitliga livsmedel samtidigt som de naturliga systemen respekteras 

(Jordbruksverket 2013). För att uppnå detta förlitar sig det ekologiska lantbruket på en rad mål och 

principer samt på praktiska åtgärder som är utformade för att minska den mänskliga påverkan på 

miljön. Enligt jordbruksverket utmärker den ekologiska produktionen sig framför allt på tre sätt; hur 

man hanterar skadegörare och ogräs, hur man ger grödorna tillräckligt med näring och att djuren har 

en viktig roll i produktionen (Jordbruksverket 2013). Ekologiskt producerade livsmedel inom 

lantbruk, där både odling av jordbruksprodukter och djurhållning ingår skiljs från konventionellt 

producerade livsmedel. Konsumenterna kan därmed välja att köpa ett livsmedel som odlas med 

respekt för de naturliga systemen, eftersom att det inte används konstgödsel eller kemiska 

bekämpningsmedel och att djurfodret produceras på den egna gården. Den ekologiska 

djurhållningen strävar också efter att djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. De ska få 

utlopp för sitt naturliga beteende och få vistas ute i så stor utsträckning som möjligt 

(Livsmedelsverket 2013). 

Om man ser på jordbruket ur ett historiskt perspektiv kan det beskrivas som att under den största 

delen av jordbrukets historia har det som odlats varit ekologiskt. Det är under senare tid och med 

den industriella revolutionen som ett stort utbud av nya kemikalier introducerades till 

livsmedelsproduktionen. Den organiska lantbruksrörelsen uppstod på 1940 talet som svar på 

industrialiseringen av jordbruket och kallas den gröna revolutionen (Duram 2010). År 1939 

myntade Lord Northbourne begreppet om ekologiskt jordbruk i sin bok ”Look to the land” boken 
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förklarar hans sätt att se på gården som en organism. Northbourne skrev boken för att han ville 

beskriva hans sätt att se på en balanserad strategi för ekologiskt jordbruk. Som var motsatsen till 

vad han kallade ”kemiskt jordbruk” som förlitade sig på ”importerad fertilitet” och kunde enligt 

honom inte vara en självförsörjande organiskt enhet (Duram 2010). 

Produktionen av ekologiskt jordbruk i Sverige tog fart under 1980-talet, det första statliga stödet till 

ekologisk produktion skedde 1989 (Riksdagen 2010). Idag regleras produktionen av ekologiska 

livsmedel genom EU samt av svenska KRAV, som är underställda den internationella 

organisationen International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM 

(Jordbruksverket 2011). EU:s regler för ekologisk produktion omfattar odling, animalieproduktion, 

förädling, märkning, import och kontroll av ekologiskt framställda jordbruksprodukter och 

livsmedel. EU:s förordning utgör minimiregler som måste följas av alla som producerar eller 

hanterar ekologiska produkter och livsmedel. Den styrande EU-förordningen antogs 1991 och har 

kompletterats flera gånger sedan dess (Riksdagen 2010). Produktionen och konsumtionen av 

ekologiska livsmedel regleras både i EU:s regelverk samt i den svenska lagstiftningen. Eftersom att 

jordbruket är en del av den gemensamma marknaden står EU:s lagar högre än den svenska 

lagstiftningen, de svenska lagarna kompletterar EU:s regler (Riksdagen 2010). EU:s regelverk har 

varit under omarbetning de senaste åren, Europeiska rådet utfärdade 2007 en förordning till vilken 

kommissionen 2008 utfärdade två förordningar med tillämpningsskrifter. Dessa förordningar skulle 

tillämpas från och med den första januari 2009. Förordningarna visar vilka regler som måste följas 

av alla som producerar eller hanterar ekologiska produkter och livsmedel (Riksdagen 2010).

Med certifierad ekologisk produktion menas ekologisk produktion som kontrolleras av ett pålitligt 

kontrollorgan. Inom EU är denna certifiering obligatorisk om man vill sälja sina produkter som 

ekologiska, i Sverige är det EU’s och KRAV:S regler som gäller. Den ekologiska märkningen är till 

för att hjälpa konsumenterna vid deras val av livsmedel. Denna märkning ger konsumenterna ett 

val, då de kan välja mellan det ekologiska alternativet eller det konventionella. För att säkerställa 

för kunder och konsumenter finns det en märkning på de produkter som har godkänts av EU. Från 

och med den första juli 2010 är denna logotyp det så kallade ”Europa-Lövet” (se figur 1). Denna 

märkning är den andra i ordningen och är obligatorisk för alla ekologiska livsmedel inom EU och 

garanterar att varan är godkänd med EU:s regler för ekologiskt jordbruk (Riksdagen 2010). 
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2.2 KRAV

I Sverige är det då även KRAV-märkt som gäller. KRAV är ett svenskt organ som bildades 1985 och 

utvecklar regler för ekologisk odling, djurhållning, förädling och tjänster. Det är även en ekonomisk 

förening där stora aktörer på livsmedelsmarknaden är medlemmar till exempel Lantbrukarnas 

Riksförbund, Arla, Lantmännen med flera (Ne.se). KRAV’s uppgift är bland annat få till stånd en 

ökad ekologisk odling genom att tillhandahålla regler, kontroll och märkning av ekologiska 

produkter. För att ett livsmedel ska få kallas ekologiskt och få KRAV’s stämpel finns det då vissa 

krav som denna vara ska uppnå, till exempel är ett av dessa att produkten måste bestå av minst 95 

procent ekologiska ingredienser (KRAV 2013). Dessa regler har enligt KRAV skapats för att visa 

hur du kan bedriva en långsiktig hållbar verksamhet enligt den ekologiska produktionens mål. 

Utöver detta så gäller samma regler som det har skrivits om tidigare i texten angående odling av 

ekologiska livsmedel, vilket betyder att det inte används några kemiska bekämpningsmedel. Något 

som skiljer KRAV’s märkning ifrån EU’s är att den inte bara gäller för ekologisk produktion utan 

att den även gäller för fiske, butiker och restauranger. De menar också att dessa regler är ett sätt för 

handlare och producenter att öka deras trovärdighet gentemot kunder och konsumenter. Att skriva 

ett avtal med KRAV är frivilligt och öppet för alla (KRAV 2013). Enligt en undersökning som 

KRAV beställde av TNF-SIFO 2010 så är det en hög andel av konsumenterna som känner till 

KRAV’s logotyp (Se figur 2) hela 99 procent av de tillfrågade (TNF-SIFO 2010). Detta tyder på att 

det finns en hög faktor av igenkänning kring KRAV’s märkning och förmodligen även att 

märkningen får en stor inverkan på vilka produkter konsumenterna väljer i butiken. 

  

Figur 1. EU:s nya märkning för ekologiskt producerade livsmedel till vänster och den äldre till 

höger. Källa: EU
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Figur 2. KRAV’s märkning för ekologiskt producerade livsmedel. Källa: KRAV

2.3 Närproducerat

Tidigare i uppsatsen har det diskuterats att det saknas en tydlig definition av vad begreppet 

närproducerat egentligen innebär. Klart är att begrepp som närproducerat eller närodlat innebär 

olika för handlare, konsumenter och näringsidkare. Några tror att varorna är odlade i kommunen 

eller regionen, andra anser att så länge det är producerat i Sverige eller Norden är det närproducerat. 

Det finns inte många aktörer i Sverige som definierar närproducerat och om de gör det så skiljer sig 

ofta definitionen dem emellan. En aktör som definierar närproducerat är Livsmedelssverige, deras 

definition av begreppet är: ”mat som producerats, förädlats och distribuerats till konsumenter inom 

ett visst avgränsat område” de skriver även att: ”Närodlat och närproducerat är med lokalproducerat 

synonyma begrepp” (LivsmedelsSverige s.16 2008). Närproducerat kan vara producerat småskaligt 

men behöver inte vara det. Livsmedelssverige menar också att livsmedlet kan vara producerat långt 

ifrån konsumenten och det finns alltså ingen exakt avståndsmässig definition. Det finns inga 

bestämmelser om hur ett närproducerat livsmedel ska vara producerat. Det finns inte heller något 

regelverk vad gäller själva innehållet alla ingredienser behöver till exempel inte vara producerade i 

Sverige. 

I den definition som Livsmedelssverige gör är det alltså livsmedel som har producerats inom ett 

visst avgränsat område, det geografiska avståndet mellan producent och konsument står alltså i 

fokus. Men det finns inget som säger att detta måste vara producerat inom ett visst avstånd ifrån 

butiken. Även här råder det en viss oenighet om vilka avstånd som gäller. Den ideella föreningen 

Bondens Egen Marknad har för sin egen skull definierat ett närproducerade livsmedel och deras 
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definition är att det ska vara producerat inom en radie på 250 kilometer från marknaden (Bondens 

egen marknad 2013).

Enligt en Sifoundersökning på uppdrag av livsmedelsverket framkommer det att cirka 90 procent av 

de som tillfrågats anser att det är viktigt att veta var maten kommer ifrån, till exempel från vilket 

land eller region. Vad konsumenterna sen gör för definition av begreppet skiljer sig från konsument 

till konsument beroende på var de bor och vilka perspektiv de har (Jordbruksverket 2010). Enligt en 

konsumentundersökning som Coop har gjort anser de flesta tillfrågade att närproducerade livsmedel 

först och främst är livsmedel som härstammar från deras egen region. Vad undersökningen gör för 

definition av ”region” framkommer inte. Andra konsumenter tycker att närproducerat kan vara 

livsmedel producerat i samma kommun eller i Sverige (se tabell 1). Man kan i alla fall se att 

närproducerat är svenskt i jämförelse med mat från Sydamerika eller Europa (Jordbruksverket 

2010). 

Tabell 1. Vad som räknas som närproducerat avseende tillverkningsområde enligt Coops

konsumentundersökning (Coop 2009).

Min region                      78 %

Min kommun                  47 %

Sverige                            45 %

Norden                              9 %

Europa                               5 %

2.4 Närproducerat ett svenskt begrepp?

Vad kommer då begreppet närproducerat ifrån? Enligt Jordbruksverket är detta ett begrepp som 

tycks hålla sig inom Sveriges gränser (Jordbruksverket 2010). I de andra EU länderna pratar man 

istället om den lokala och regionala maten ”local food or regional food”. Definitionen av lokal mat 

är dock generellt densamma som för närproducerad mat (Jordbruksverket 2010).
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I Danmark finns det bland konsumenter en stor efterfrågan efter danska livsmedel, på samma sätt 

som de svenska efterfrågas i Sverige. Men skillnaden är att i Danmark kallar man det inte 

närproducerat och inte heller ”lokalproduceret mad” är ett begrepp som används i större 

utsträckning (Jordbruksverket 2010). Det finns en stor marknad för dessa produkter och det växer 

ständigt fram nya gårdsbutiker inom både mejeri och slakteri. Skillnaden är att man här talar om 

livsmedlets nationella identitet istället för om det är lokalt eller närproducerat. Enligt 

jordbruksverket kan det vara så att Danmarks storlek har betydelse för att närproducerad mat inte 

har en lika stor innebörd i Danmark som i Sverige (Jordbruksverket 2010). 

2.5 Konsumenternas förväntningar

Enligt undersökningen som Coop genomförde 2009 anger cirka 90 procent av de tillfrågade 

konsumenterna att det är viktigt att köpa närproducerade livsmedel (Coop 2009). Anledningen till 

att konsumenterna köper närproducerat är enligt undersökningen främst av klimathänsyn, att det 

gynnar lokala producenter och för att veta vem som har producerat livsmedlet men även kvalité och 

smak betonas (se tabell 2, Coop 2009). 

Tabell 2. Anledningar till att konsumenter väljer närproducerat enligt Coops 

konsumentundersökning (Coop 2009).

Klimathänsyn (kortare transportsträckor) 85 %

Gynna lokala producenter                        79 %

En tydlig avsändare                                  50 %

Bättre kvalitet                                           28 %

Bättre smak                                               24 %

Förutom Coops undersökning kring närproducerade livsmedel genomförde företaget Ipsos-Eureka 

2004 en konsumentundersökning om lokal och regional mat. Undersökningen handlar om attityder 

och förväntningar på lokal och regional mat och genomfördes av Ipsos-Eureka på uppdrag av SLU 

(Sveriges Lantbruksuniversitet), LRF med flera. Undersökningen visar att svenskar har en positiv 
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inställning till lokal och regional producerad mat (Ipsos-Eureka 2004). Det som konsumenterna 

värderar i undersökningen är en bättre djurhållning, en tydlig ”avsändare” och att produktionen 

upplevs bidra till en levande landsbygd och ökad sysselsättning i närområdet (Ipsos-Eureka 2004). 

Det framkommer dock att svenskproducerat värderas högre än närproducerat, även 

”småskaligheten” är viktig men kommer lägre ned i listan (se tabell 3). Det som även var viktigt för 

konsumenternas val enligt undersökningen var varans smak, kvalitet och om varan är hälsosam. 

Konsumenternas problem med närproducerat rör till stor del pris och tillgång, då den 

närproducerade maten upplevs som dyr och svår att få tag i (Ipsos-Eureka 2004). 

Tabell 3. De största skälen till varför konsumenter väljer lokal och regional mat enligt Ipsos-

Eurekas konsumentundersökning (Ipsos-Eureka 2004). (Procent av svaren)

Främja sysselsättningen                     45 %

Miljön                                                   43 %

Levande landsbygd                             42 %

Stödja bönderna                                  37 %

Djuretik                                                27 %

Högre kvalitet                                      22 %

Smaken                                               18 %

Hälsosammare                                    11 %

Ekologi                                                10 %

Småskaligt producerad                         8 %

Främja regional mattradition                 7 %

Enligt en annan studie gjord av LRF svarar 40 procent av de tillfrågade konsumenterna att det är 

viktigt att maten är regionalt eller lokalt producerad. De viktigaste orsakerna till att köpa 

närproducerad mat uppgavs vara för att främja kortare transporter, miljö, småskalig produktion och 

en levande landsbygd (Jordbruksverket 2010).
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Flera konsumentundersökningar tyder på att det finns gemensamma nämnare till varför 

konsumenter köper närproducerad och lokal mat. Att det som är närproducerat uppfattas vara mer 

miljö och klimatvänligt, gynnar hembygden, främjar sysselsättning på landsbygden, håller hög 

kvalité och produceras småskaligt är viktiga ingredienser (Jordbruksverket 2010). Eftersom det inte 

finns någon tydlig definition eller bestämmelser kring hur ett närproducerat livsmedel ska vara 

producerat betyder detta att det närproducerade livsmedlet inte heller behöver inkludera de 

värderingar som konsumenterna lägger i begreppet.
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3 TIDIGARE FORSKNING

I detta och nästkommande kapitel kommer tidigare forskning att presenteras som på olika sätt är 

relaterad till ämnet. Tillsammans utgör den tidigare forskningen en teoretisk utgångspunkt för denna 

studie.

Det har gjorts en del tidigare forskning av bland annat Eklund (2003) och Kihlberg (2004) om 

svenska konsumenters attityder till och köp av ekologiska respektive närproducerade livsmedel. 

Dessa undersökningar kan ge information angående hur konsumentforskning kan utföras, d.v.s. hur 

man ska gå tillväga för att belysa det komplexa i konsumenters val av livsmedel. Som det har 

nämnts tidigare i texten finns det flera anledningar till att folk köper ekologiskt och närproducerat. 

Konsumentens egen inställning till varför de bör köpa en viss vara behöver dock inte stämma 

överens med vad som slutligen läggs i varukorgen. Något sådant enkelt som priset kan vara helt 

avgörande för vilka prioriteringar konsumenten gör i butiken (Eklund 2003). 

3.1 Ekologiska livsmedel

Eklund (2003) har på uppdrag av SLU sammanställt en rapport som är en sammanfattning och 

granskning av de konsumentstudier som gjorts i Sverige. Rapporten behandlar 25 studier på temat 

konsumenten och den ekologiskt producerade maten. En av anledningarna till att denna rapport 

skrevs var att den ska tjäna som inspiration till fortsatta studier och forskning inom området 

konsumentaspekter på ekologiska livsmedel (Eklund 2003).

Redan i början av 1980-talet gjordes det studier i Tyskland av konsumenternas attityder till 

ekologiska livsmedel (Eklund 2003). Dessa tidiga studier inom området har sedan dess lett till 

inspiration av liknande studier, 1982 genomfördes i Sverige en studie av Bo Hedin där han 

undersökte konsumentattityder kring beteende vad gällde ekologiska grönsaker (Hedin 1982). I de 

studier som utförts under de senaste åren talar konsumenterna om vikten av att produkten framställs 

utan kemiska bekämpningsmedel, vilket även var av stor vikt i de tidigare undersökningarna som 

gjordes (Eklund 2003). Enligt studier gjorda i början av 2000-talet dras slutsatsen att 

hälsoaspekterna vid val av ekologiska livsmedel väger tyngre än miljöaspekterna och Eklund menar 

att endast djupare undersökningar av konsumentens motiv kan bidra till att reda ut sambandet 

däremellan.
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Eklund menar att i de undersökningar där man har tittat på själva motivet till köp av ekologiska 

livsmedel så har det visat sig att trots miljöns centrala betydelse för ekologiska livsmedel så är det 

hälsa som är det främsta motivet vid val av ekologiska livsmedel. Konsumenterna förknippar 

begreppet ekologiskt med ”obesprutat” och giftfritt, dock är hälsa som motiv för att välja 

ekologiska varor inte helt oproblematisk. Detta eftersom det inte finns några tydliga bevis för att 

ekologiska livsmedel skulle vara hälsosammare (Eklund 2003). Undersökningarna som Eklund har 

tagit del av visar däremot inget entydigt resultat rörande motivet till köp av ekologiska livsmedel, 

det finns även studier som visar på att miljöhänsynen kommer före hälsoaspekten. 

Det har även gjorts flertalet undersökningar vad gäller livsmedels sensoriska eller icke-sensoriska 

kvaliteter. Sensorisk bedömning är en vetenskaplig metod använd för att ta fram, mäta, analysera 

och tolka olika reaktioner på en viss produkts egenskaper och hur de registreras av våra sinnen 

(Kihlberg 2004). De icke-sensoriska egenskaperna hos ett livsmedel är bland annat sådana saker 

som kompisar, känslor etcetera. Människor är olika, som individer befinner de sig i olika faser i 

livet, kommer från olika föräldrar, miljöer och därför tycker de olika om samma produkter 

(Kihlberg 2004). Iwona Kihlberg har skrivit om detta i sin avhandling där hon har jämfört 

ekologiskt bröd med konventionellt bröd. Ett bröds sensoriska kvalitet det vill säga smak, doft, 

tuggmotstånd med mera har enligt Kihlberg klart störst betydelse för hur mycket en konsument 

tyckte om ett visst bröd. Vissa bröd fick dock bättre betyg i provsmakningen om konsumenten 

innan fick veta att vetet var ekologiskt odlat (Kihlberg 2004).

I Kihlbergs doktorsavhandling om brödets smak gjordes en undersökning om det ekologiska brödet 

skiljer sig i smak från de andra. Det som ofta framkom var att det var större sensoriska skillnader 

mellan bröd som bakats av ekologiskt vete än mellan bröd som bakats av konventionellt vete. Saker 

som malningstekniken hade större inverkan än odlingssystemet på brödets sensoriska kvalitet. Det 

var även så att skördeåret hade större betydelse än om vetet var ekologiskt eller konventionellt odlat 

(Kihlberg 2004). Det är dock viktigt att känna till att konsumenter som väljer ekologiskt mat inte 

utgör en homogen grupp, varken i fråga om värderingar eller brödsmak (Kihlberg 2004). 

Det finns mycket forskning gjord speciellt inom hushållsvetenskap och många ekologiska 

forskningsfrågor i Sverige är knutna till Lantbruksuniversitetet och de tekniska högskolorna. Det 

finns en hel del forskning om ekologiska konsekvenser men de forskare som ägnat sig åt köp av 
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ekologisk mat ur ett konsumentperspektiv finns företrädesvis inom ekonomisk psykologi där den 

psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet är ett viktigt kunskapscentrum. Den forskning 

som saknas är fler etnologiska och sociologiska studier som belyser de sociala och kulturella 

betydelserna av att köpa ekologisk mat (Holmberg m.fl 2007).

3.2 Vilka köper KRAV?

Tidigare i uppsatsen presenterades siffror ifrån en undersökning som SIFO gjorde 2010 för KRAV’s 

räkning. I denna undersökning använde de sig av en webbenkät där 1426 intervjuer utfördes. Enligt 

denna undersökning känner 99 procent av konsumenterna till KRAV-märket. Vissa konsumenter 

angav i undersökningen att de köper ekologiskt ”så ofta de kan”. Den demografiska profilen för de 

personer som svarade så ser ut på följande sätt; kvinna, under 34 år, bor i en storstad eller ort med 

fler än 40 000 invånare, har antingen en månadslön på mer än 35 000 kr eller mindre än 22 000 kr 

och har gått på högskola (SIFO 2010). Intressant här är att inkomsten skiljer för den typiska KRAV 

konsumenten, den kan vara både hög och låg. 

3.3 Närproducerade livsmedel

Svensken vet idag att vilka livsmedel de väljer att konsumera har stor betydelse för miljö och klimat 

och genom att välja mellan olika livsmedel kan konsumenterna påverka saker, till exempel hur 

mycket växthusgaser som avges. Jordbruksverket har gjort undersökningar vad gäller 

konsumenternas förväntningar av ett närproducerat livsmedel och i takt med att diskussionerna 

kring transporters negativa miljöpåverkan ökar, riktar konsumenterna sina blickar mot mat som inte 

transporterats långt (Jordbruksverket 2010). 

Valet att köpa närproducerad mat kan göras av vissa konsumenter som ett alternativ till den 

konventionellt producerade maten men att välja närodlat istället för importerat behöver inte vara ett 

självklart val för att minska utsläppen av växthusgaser (Jordbruksverket 2010).

De långa transporterna är för många konsumenter det mest uppenbara miljöproblemet med den 

internationella livsmedelshandeln (Jordbruksverket 2010). Transporterna utgör dock nästan alltid 

endast en mindre del av de totala utsläppen eftersom internationella och nationella godstransporter 

ofta är högeffektiva. Detta innebär att dessa transporter inte skadar miljön i lika stor utsträckning 
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som konsumenterna skulle tro. När man tittar på de totala utsläppen av växthusgaser för en produkt 

måste man ta i beräkning summan av utsläppen längs hela livsmedelskedjan vilket innebär att en 

produkts totala klimatpåverkan beror på utsläppen i alla led, där även kedjan före jordbruket eller 

industrin har betydelse (Jordbruksverket 2010). Som jag skrev i problemformuleringen så är det 

ofta så att den största miljöpåverkan sker på den plats där varan odlas, vilket gör att man måste ta 

hänsyn till så mycket mer än bara transporterna (Se figur 3). Ta följande exempel, en gris som är 

uppvuxen på en gård i Skåne och räknas som närproducerad kan till exempel vara uppfödd på soja 

som har transporterats från Brasilien och spannmål från något land i Europa. Dessutom kan det vara 

stor skillnad i hur effektivt jordbruket är, om en viss typ av jordbruksproduktion ger upphov till 

mindre utsläpp när den produceras i Spanien istället för Sverige, kan det vara mer klimatsmart att 

köpa en importerad produkt trots att den har transporterats långt (Jordbruksverket 2010). Det är här 

givetvis även viktigt att väga in på vilket sätt en vara har transporterats; båt, lastbil, flyg och så 

vidare. 

Figur 3 LCA. De olika stegen i en livscykel för en matprodukt. De resurser som åtgår och de 

emissioner som uppstår i varje steg identifieras, karakteriseras och kvantifieras och ger en 

uppskattning av sammanlagd miljöpåverkan kopplat till produkten (SIK 2008).

Om det nu är som så att den största miljöpåverkan sker på den plats där produkten odlas måste det 

vara av stor vikt att försöka minska utsläppen där. Johansson m.fl. (2013) skriver om detta i en 

nyligen publicerad vetenskaplig artikel. De menar att det storskaliga industriella jordbruket som står 
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för den större delen av livsmedel idag är beroende av fossila bränslen i form av traktorbränsle, 

bekämpningsmedel och så vidare. Johansson m.fl. utförde en fallstudie på en svensk gård där de 

istället för att använda sig av fossila bränslen använde sig av ekologiska metoder. Genom att 

använda sig av drivmedel producerat på lokal rapsolja för att driva traktorer och andra maskiner kan 

gården ha tillgång till alla fördelar med traktorer och skördare. Genom att även kombinera detta 

med draghjälp ifrån gårdens hästar visade det sig att produktiviteten i denna småskaliga gård kunde 

uppgå till att förse cirka 66 till 82 personer med föda (beroende på viss variation i skördarna) 

(Johansson 2013). Johansson m.fl skriver att: ”If all farmland globally was to be operated with the 

same productivity, this would be enough for sypplying the global population with food at 

present” (Johansson 2013 s. 1).

3.4 Räcker ekologiskt för alla?

I problemformuleringen diskuteras en fråga som nyligen väckts av författarna Seufert m.fl där de 

ställer sig frågan om maten verkligen räcker till för alla om det skulle vara så att allt odlas 

ekologiskt. Ny forskning gjord av Seufert och dennes medarbetare visar tydligt att ekologiskt 

jordbruk inte ger lika stor avkastning som det konventionella det ger i vissa fall upp till 34 procent 

mindre (Seufert 2012). Det är en utförlig studie som de har gjort där de har analyserat 66 studier 

och jämfört konventionella och ekologiska metoder på över 34 grödor. Ekologisk odling avkastar 

alltså mindre per hektar. Skillnaden i resultat varierar dock beroende på vilken gröda det är man 

odlar. Odlar man frukter (t.ex. jordgubbar) är skillnaden i vissa fall bara fem procent i avkastning 

mellan ekologisk och konventionell odling (Seufert 2012). 

Den stora skillnaden vid ekologisk och konventionell odling är kväve, den kemiska nyckeln till 

växternas tillväxt. Det konventionella jordbruket världen över använder sig idag av stora mängder 

konstgödsel varje år. Allt detta kväve som finns i konstgödslet ger en mycket snabbare tillväxt på 

grödorna än vid ekologisk odling där man använder sig av kompost och djurgödsel. Nackdelarna 

med användning av konstgödsel är väl känt och idag tillsätts vår jord med mer kväve än vad våra 

sjöar, vattendrag och hav tål på lång sikt. Även om det nu är så att konventionella jordbruket är 

effektivare och ibland mycket mer effektivt än ekologiskt jordbruk, finns det för och nackdelar med 

båda sätten. Så det bästa vore väl givetvis att använda sig av det bästa från båda systemen. 

Resultatet i detta fall är att dagens ekologiska jordbruksmetoder gör sig bäst för frukt och 
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grönsaksodling, men när det gäller odling av grödor som vete, ris och majs har just nu 

konventionella gårdar fördelen (Seufert 2012). 

3.5 Köpattityder

Som det tidigare skrevs i uppsatsen finns det en del undersökningar som skriver om de svenska 

konsumenternas köpattityder, denna forskning har dock i mindre utsträckning organiserats kring 

explicita teorier. Det skulle även här vara intressant för denna uppsats att öppna ögonen och titta på 

livsmedelssystemen ur ett mer globalt perspektiv. Speciellt eftersom konsumenterna har valet att 

välja bort de industriellt masstillverkade livsmedlen. Vad får detta för konsekvenser för det 

globaliserade jordbrukssystemet? En större del av dagens befolkning bor i städerna och inte på 

landet vilket har lett till att varor måste transporteras längre. Denna ökade transport har bidragit till 

en ökad användning av fossila bränslen. 

3.6 Hållbarhet 

Begreppet hållbarhet anses vara av stor vikt när det kommer till vår planets framtida utveckling. Så 

väl inom livsmedelsproduktionen som inom andra områden. Enligt förespråkare för Community 

Supported Agriculture (CSA) är ekologiskt lantbruk och andra alternativa produktions- och 

distributionssystem viktiga för att de bidrar till en ökad hållbarhet hos livsmedelssystemet 

(Andersson 2006). Intressant är att det lokala här oftast förs fram som en väg till ökad hållbarhet. 

CSA innebär att konsumenterna delar de ekonomiska riskerna med producenterna genom att innan 

varje säsong startar köpa en viss andel av det som produceras på en CSA gård. CSA projekt innebär 

ofta en direkt kontakt mellan producent och konsument vilket skapar unika möjligheter för lärande 

av varandra (Andersson 2006). 

I engelskan används begreppet ”sustainability” vilket kan översättas med svenskans hållbarhet, till 

exempel sustainable environment blir hållbar utveckling för miljön. Detta är begrepp som är väl 

kända och en ofta citerad definition av begreppet kommer från World Commission on Environment 

and Development. De säger att en hållbar utveckling ”...uppfyller nuvarande generationers behov 

utan att äventyra möjligheten för kommande generationer att uppfylla sina behov” (FN 1999).

För att klara av detta och inte förstöra möjligheterna för kommande generationer blir det därför 

viktigt med ett hållbart jordbruk. Är detta då det ekologiska och närproducerade? Vad är då ett 
21



hållbart jordbruk? Exakt hur detta definieras varierar från författare till författare. Pretty (2002, s. 

56) definierar ett hållbart jordbruk på följande sätt ”...lantbruk som på bästa sätt använder sig av 

naturens resurser och tjänster utan att skada miljön”. Pretty nämner även följande punkter som 

viktiga egenskaper när man beskriver ett hållbart jordbruk (Pretty 2002 s. 56):

• Tillfredsställer människans behov av livsmedel och fiber.

• Bibehåller den ekonomiska livskraften inom jordbruket.

• Värnar om miljön och naturresurserna, bland annat genom att minimera användandet av icke-

förnyelsebara resurser och integrera naturliga biologiska processer i livsmedelsproduktionen.

• Ökar livskvaliteten för jordbrukare och i samhället som helhet.

Horne och McDermott (2001) ger ett antal exempel på olika sätt att definiera ett hållbart jordbruk. 

De anser att det som behövs för ett hållbart jordbruk är att de ska vara baserat på vetenskap, drivas 

av bönder och samtidigt vara lönsamt. Jordbruket ska inte förstöra den närliggande miljön, vara 

konsumentvänligt och kunna producera näringsrika livsmedel (Horne & McDermott 2001). 
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4 METOD

4.1 Källmaterial

Litteraturen till studien har till stor del hittats genom litteratursökning via universitetsbibliotekets 

hemsida på Linneuniversitetet. De sökord som använts är bland annat svenska sökord som 

ekologiskt och närproducerat men även engelska sökord som ”Organic” och ”localy produced 

food”. Denna uppsats har valt att studera skrivelser ifrån regeringen om livsmedelsproduktion och 

olika regelverk vad gäller ekologisk märkning. Undersökningen baseras även på en genomgång av 

ett antal svenska studier som bland annat jordbruksverket har publicerat och som ligger nära 

studiens ämne. 

4.2 Etnografisk metod

Undersökning som har genomförts är en så kallad etnografisk metod. Syftet med att använda sig av 

etnografi är att beskriva och tolka olika sociala och kulturella strukturer, mönster och processer 

(Kvalitativmetod 2014). Etnografi handlar om att göra observationer och intervjuer för att kunna 

beskriva och klargöra människors olika mönster (Angrosion 2008). Om man jämför med 

kvantitativa undersökningar som bygger på enkäter och statistik, så ger kvalitativa studier ett annat 

djup och en bredare bild av konsumenternas vanor och attityder. 

Etnografi ger möjligheten att lyssna till vad konsumenten säger men även se vad de verkligen gör, 

genom att observera deras handlingar i butik. Genom att studera en grupp människor på nära håll 

får man en djupare bild av hur de agerar vilket man senare kan studera och analysera (Angrosion 

2008).

Det finns även vissa brister med att använda sig av etnografisk metod. Bland annat om inte 

studiepersonerna litar på forskaren och får förtroende för honom, detta kan leda till att personerna 

som studeras inte blir informella med forskaren. Om inte forskaren får detta förtroende så kommer 

han aldrig kunna träffa dem på ett personligt plan, utan bara som ”forskare” och 

”försöksobjekt” (Roxell & Tiby, 2006).
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4.3 Semistrukturerade intervjuer 

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjumetod, vilket betyder att en intervjuguide 

användes där speciella frågor på förhand hade utformats för respondenterna. Även om studien 

använder sig av en intervjuguide så hade intervjupersonerna en stor frihet i att utforma sina egna 

svar. Studien valde även att ställa alla frågor i samma ordning till alla utfrågade. När frågorna 

utformades användes Esaiasson (2012) detta för att kunna konstruera frågorna så de passade 

undersökningen så bra som möjligt. Frågorna bör vara lätta att förstå, korta, inga krångliga 

akademiska ord samt vara öppna och leda till breda svar (Esaiasson 2012). Esaiasson menar att det 

även är viktigt i vilken ordning du ställer frågorna, börja med de enkla, i mitten ska man använda 

sig av de tematiska frågorna och i slutet de mer direkta. 

Anledningen till att studien bara valde att ställa samma fyra frågor till alla respondenterna var för 

att intervjuerna genomfördes på plats i butik. Däremot blev vissa samtal längre än andra beroende 

på att följdfrågor ställdes. Men de fyra frågor som bifogas i bilaga 1 ställdes till samtliga 

respondenter. 

4.4 Tillvägagångssätt

I undersökningen genomfördes kortare intervjuer och observationer på plats i butik, med inslag av 

vissa längre intervjuer. Alla intervjuer genomfördes alltså på plats i butiken. Respondenternas svar 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon. 

Fokus under studien var att försöka förstå varför och vilka faktorer som påverkar konsumenterna 

när de väljer att handla ekologiska och/eller närproducerade produkter. Hur styr de olika 

märkningarna vad konsumenterna handlar och handlar de för att främja miljön eller av någon annan 

anledning? 

Undersökningen gav möjligheten att se vilka val konsumenterna gjorde i butiken och sedan fråga 

dem varför de gjorde det valet. När undersökningen genomfördes i butiken observerades först på 

avstånd hur en konsument valde en specifik produkt. Efter det fick konsumenten svara på varför de 

gjort detta val och hur de funderade kring deras beslut. Om en konsument valde till exempel 

ekologiska tomater framför konventionellt odlade tomater togs tillfället i akt och respondenterna 

fick förklarar hur de resonerade kring detta val. 
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4.5 Urval

Undersökningen frågar ut tio konsumenter lite mer noggrant där de förberedda intervjufrågorna 

ställdes. Det här urvalet skedde naturligt i butiken eftersom vissa personer var mer stressade än 

andra, frågorna ställdes alltid vid en tidpunkt då respondenten inte hade något ”bättre” för sig, till 

exempel vid kön till kassan. Däremot valde jag medvetet att intervjua lika antal av båda könen, det 

vill säga fem kvinnor och fem män. Jag försökte även att få en spridning i åldern på respondenterna. 

Tidpunkterna då butikerna besöktes valdes noga ut, till exempel besöktes inte butikerna klockan 

17.00 en fredag. Undersökningen genomfördes vecka 51 under fyra dagar mellan den 16 till 19 

december. För att få ett så brett underlag av konsumenter som möjligt spreds besöken i butikerna ut 

under olika tidpunkter på dagen. Undersökningen skedde i två butiker i Växjö, dels ICA Teleborg 

och dels Coop inne i centrum. Dessa två butiker valdes dels eftersom de ligger i två olika delar av 

staden men även för att Coop har ett brett utbud av ekologiska och närproducerade produkter medan 

ICA’s utbud är något sämre. Vid valet att intervjua tio personer mer djupgående tar studien stöd av 

Esaiasson (2012). Han anser att tio stycken intervjuer kan räcka för att få fram intressanta analyser. 

Alla personerna som intervjuades i butikerna var väl medvetna om att de deltog i en vetenskaplig 

studie. Personerna i undersökningen har fått namn i sifferform från ett till tio enligt nedanstående 

tabell (se tabell 4). Ålder och kön på de tio respondenter som blev intervjuade framgår också i 

tabellen. 
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Tabell 4. Respondenter

Kön Ålder

R1. Man 68

R2. Man 39

R3. Man 29

R4. Man 61

R5. Man 48

R6. Kvinna 34

R7. Kvinna 25

R8. Kvinna 51

R9. Kvinna 42

R10. Kvinna 23
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5 Resultat
 

I detta kapitel finner ni den del av studien som visar vilka resultat som framkommit under 

undersökningen. Rubrikerna baseras dels på de frågor som ställdes till respondenterna (se bilaga 1), 

men ska även visa på de tankar och åsikter som respondenterna delade med sig av under de samtal 

som fördes. Den största och övergripande frågan är den första som handlar om valet av ekologiskt 

eller närproducerat. Resultatet bygger på samtalen med konsumenterna i butik men även på 

respondenternas svar på de olika frågor som ställdes. Eftersom flera av respondenterna ibland 

svarade på liknande sätt är detta en sammanställning av deras tankar och svar. För att underlätta för 

läsaren är det som är skrivet med kursiverad stil citat från respondenterna. Om någon konsument i 

undersökningen inte omnämns med ett speciellt nummer betyder detta att de inte var någon av de 

tio respondenterna. 

5.1 Ekologiskt eller närproducerat?

Väldigt ofta så jämförs dessa två begrepp, är ekologiskt bättre eller är närproducerat bättre? Vad är 

närproducerat och var går gränsen för när en vara slutar att vara närproducerad. Detta var frågor 

som diskuterades med konsumenterna i butiken. 

En fråga som alltid ställdes till respondenterna var: ”Vart tycker du gränsen går för att en vara ska få 

kallas närproducerad?”, respondent R8 resonerar så här:

”Kan man verkligen kalla mjölk från regionen närproducerad när korna har fått soja som 

foder som kommer långt ifrån, som till exempel Sydamerika. Jag brukar dra en parallell till 
när jag gör hallonsylt där hemma så plockar jag hallonen i trädgården, och det är ju väldigt 

nära men sockret som jag har i sylten kanske faktiskt kommer ifrån danska sockerbetor 
men jag tycker väl ändå att min paj är ganska närproducerad”. 

 Respondent R7 resonerar så här kring valet av ekologisk gräddfil 

”Ja men du vet, du har väl sätt den där filmen från naturskyddsföreningen om skillnaden 
mellan ekologiskt och inte ekologiskt”. Nej det har jag inte.1 ”Det är mycket bättre för 

miljön, och man slipper alla bekämpningsmedel så det gör inget om det är lite dyrare” 

27
1 http://www.youtube.com/watch?v=ik3yCcPxmW0, filmen som R7 refererade till.

http://www.youtube.com/watch?v=ik3yCcPxmW0
http://www.youtube.com/watch?v=ik3yCcPxmW0


Varför gör det inget om det är lite dyrare? ”För att man blir en bättre medborgare genom 

att göra miljön en tjänst”. 

Som citaten visar så köper gärna R7 ekologiskt dels för sin egen hälsas skull men även för miljön. 

Detta var återkommande resonemang även hos flera av de andra respondenterna.

R1 tror inte fullt ut på det ekologiska och väljer hellre det närproducerade alternativet 

”Jag gynnar hellre de lokala producenterna än att betala mer för det ekologiska. Jag brukar 

även utgå från smaken där jag tycker att det närproducerade smakar bättre, jag brukar 
handla det som är godast, men om det ekologiska alternativet är godare så ser jag ingen 

anledning till att inte betala några kronor extra”. 

R1 handlar alltså oftare närproducerat än ekologiskt men har ingenting emot det ekologiska 

alternativet. Jag frågade även om vilket alternativ han trodde var nyttigast då han svarade: 

”Jadu jag har rökt sedan jag var i 20 års åldern och kommer nog fortsätta med det tills jag 

dör, så jag väljer det som smakar gott istället för det som är nyttigt”. 

Detta var hans sätt att se på saken och för honom var det inte miljön eller hälsan som spelade roll 

utan smaken och vikten av att veta vart maten kommer ifrån. Han berättade även att han tyckte om 

att fiska och det var enligt honom närproducerat på riktigt. 

5.2 Närproducerat vart går gränsen?

En frågade som ställdes till alla respondenter var: Vart de anser att gränsen går kring en vara som är 

närproducerad och flera av dem svarade i stil med ”jag vet inte riktigt”, R4 svarade att: 

”Förr i tiden var det granngården, förra veckan hörde jag någon på radio säga att det tydligen 
kan vara hela 25 mil, och det är ju lite långt”.

 När respondent R9 bads att förklara närproducerat svarade hon att: 

”Det varierar väl beroende på produkt, men så länge det är svenskt eller i alla fall södra 
Sverige så tycker jag det är närproducerat” 
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Men efter att ha pratat en stund säger hon:

 ”Fast min granne vid sommarstugan på Öland gör och säljer sin egen korv, det är ju 

nära”. 

För många är alltså begreppet närproducerat lite oklart, eftersom de inte riktigt vet exakt vad 

begreppet innebär. Vissa har däremot en väldigt klar bild av vad närproducerat innebär, R10 säger 

att:

”Det är ju sådant som är producerat i Småland” 

För att försöka få fram en reaktion frågar jag henne ”så om en vara är producerad i Jönköping är 

den närproducerad för dig men inte om den är producerad i Ronneby?”2 Hon funderar en stund och 

svarar sedan: 

”Det viktiga är väl att veta varifrån maten kommer”. 

5.3 Varför ekologiskt?

Respondent R6 drar in ännu en aspekt i märkningen av ekologiska produkter hon säger att: 

”Det är ju lite dyrare att köpa ekologiska produkter och som ensamstående mamma kan man 

inte bara tänka med hjärtat, däremot köper jag alltid KRAV-märkt barnmat, jag vill ju att det 
ska vara så bra som möjligt för mitt barn, då tycker jag inte det spelar så stor roll om det 

skiljer en krona eller två”.

 Är det viktigare att dina barn äter KRAV-märkt än att du själv gör det? 

”Ja han kan ju inte själv välja vad han stoppar i sig”. 

 Även respondent R3 känner sig nöjdare när han handlar ekologiskt han säger att: 

29
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”Det känns som att det ekologiska ofta är lite bättre, jag tycker det smakar bättre också, sen 

gör man ju miljön en tjänst vilket gör att man känner sig lite bättre som människa”. 

Respondent R3 handlar alltså ekologiskt för smakens skull, för miljön och även för sitt eget 

samvetes skull. R3 säger vidare att: 

”Smaken är viktig för mig, ekologisk mjölk och ekologiska bananer smakar mycket bättre än 

de som inte är ekologiska”. 

Jag frågar honom hur han resonerar kring valet av tvättmedel, om han även där väljer det 

miljövänliga alternativet:

”Hmm ne det vet jag inte riktigt”. 

Vissa av respondenterna har en väldigt klar åsikt om varför de handlar ekologiskt. R2 och R9 som 

är ett par och köper mycket ekologiskt och svarar så här:

”Vi köper mycket ekologiskt för att slippa bekämpningsmedel. Det är för hälsans skull”

 Vad anser ni vara skillnaden på ekologiskt odlat mat och den konventionellt odlade? R9 svarar: 

”I den ekologiska maten är det inga kemiska produkter överhuvudtaget inga 

bekämpningsmedel...ja det är väl den stora skillnaden, i konventionellt jordbruk så sprutar 

man ju ett antal gånger mot ogräs och även mot andra saker som flugor och så”. 

Vidare säger hennes partner R2 att: 

”Vi har helt enkelt valt att tro att ekologiskt är mer hälsosammare eftersom det inte är 

besprutat”. 

Om ni får välja mellan ekologiskt och närproducerat vad väljer ni då? R9 igen: 

”Vi köper oftast ekologiskt men gillar även det som är Smålandsproducerat, när vi köper till 

exempel frukt är det alltid det svenska som gäller, där är det nog miljötänket som styr” 
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När de väljer det ekologiska gör de det för hälsan skull men när det gäller miljön så väljer de att lita 

på att det närproducerade är bättre.

5.4 Varför närproducerat?  

När respondent R5 frågas om vad som är viktigast när han handlar svarar han direkt: 

”Det är nog miljön som jag tänker på mest, som när jag köper grönsaker, om en ekologisk 

tomat från Spanien ligger jämte en tomat från Sverige, så väljer jag utan att tveka den 
svenska tomaten på grund av miljön, det är viktigare för mig. Jag ser ingen anledning till att 

hålla på att skicka mat från Spanien när den odlas här, det är för mig helt obegripligt”. 

Även R4 resonerar i samma banor han säger att: 

”För mig är miljötanken viktigt, jag gillar inte det här med långa transporter”. 

De respondenter som väljer det närproducerade framför det ekologiska resonerar ofta kring 

prisbilden, att det ekologiska helt enkelt är för dyrt. R5 säger att: 

”Jag köper hellre det närproducerade än det ekologiska, men om valet står mellan ekologiskt 
och inte ekologiskt brukar jag välja ekologiskt om det inte är för dyrt”. 

Så om det ekologiska alternativet är för dyrt så väljer du något annat? 

”Jadå, priset spelar absolut en stor roll”. 

När R8 fick frågan om vilka produkter som hon brukar köpa närproducerat av så svarar hon: 

”Ägg och kött till söndagssteken”. 

Hur viktigt är det för dig att det är närproducerat? 
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”Jag tycker att det är jätteviktigt, att det inte är långa transportsträckor och att jag vet att dom 

har behandlat djuren väl innan dom blev slaktade”. 

Är du beredd att betala extra för detta? 

”Ja absolut... jag menar det kostar lite extra men jag upplever inte det som att det kostar så 

värst mycket extra för jag tycker inte jag betalar så mycket mer för det”. 

Du tror inte att du blir lurad när det gäller närproducerat eftersom det inte finns någon gällande 

definition för begreppet? 

”Nej men, jag tycker att vi som handlar mycket närproducerat ska ta nästa steg och faktiskt 

fråga vår bonde om hur han odlar, kanske det även är ekologiskt”. 

5.5 ICA Teleborg

På ICA-butiken i Teleborg finns det givetvis ekologiska alternativ men det ekologiska sortimentet är  

inte speciellt brett. Flera av de respondenter som intervjuades på ICA var yngre vilket förmodligen 

har jag göra med butikens närhet till Linneuniversitets Campus. En kvinna (R10) som väljer de 

konventionella bananerna framför de ekologiska får frågan, varför gör du detta valet? 

”Jag tycker om att själv välja vilka bananer jag vill köpa, det ekologiska alternativet är redan 

färdipackat”. 

En stund senare observeras en yngre kvinna som väljer konventionella morötter framför de 

ekologiska. Hon får samma fråga och svarar att: 

”Det räcker med den här påsen, köper jag de ekologiska ligger de bara i kylskåpet och blir 

gamla”. 
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De ekologiska morötterna såldes enbart i enkilos förpackningar medan de konventionella fanns i 

mindre storlekar. 

Det känns som att många av de konsumenter som handlar i denna ICA butik mest handlar 

dagligvaror som mjölk, smör och så vidare sådant som konsumenterna behöver dagligen. Enligt 

egen observation var det ytterst få som ”storhandlade” i denna butik. ICA Teleborg är en så kallad 

ICA ”Supermarket” vilket kännetecknas av en butik som oftast ligger i bostadsområden, stadskärnor 

eller citylägen, de är mindre än ICA Kvantum och ICA stormarknad och större än ICA-nära. 

Butiken är inte speciellt stor till ytan och utbudet är ganska litet vilket får avspegling i kundernas 

konsumtion. Enligt de konsumenter som jag pratade med så berodde den bristande ekologiska och 

närproducerade konsumtionen på att det var för få ekologiska och närproducerade alternativ. 

5.6 Coop Växjö centrum

 
Anledningen till att Coop butiken i centrum valdes som plats för denna studie är dels för att den har 

ungefär samma storlek som ICA Telebog, men det som är intressant är även att Coop marknadsför 

sig genom att påstå att de har ”Sveriges bredaste sortiment av ekologiska alternativ” (Coop 2013). 

Coop butiken i Växjö Centrum är en så kallad ”Coop Konsum-butik” vilket kan jämföras med 

”ICA Supermarket”. De konsumenter som jag pratar med på Coop är ofta positivt inställda till både 

ekologiskt och närproducerat. Respondent R8 resonerade så här:

 ”Ekologiskt är bra, men jag tycker närproducerat är bättre, jag gynnar gärna de lokala 

bönderna från trakten”.

Många av de kunder som jag pratade med var mer positivt inställa till det närproducerade än till det 

ekologiska något som även bekräftas av personalen. Jag frågade en av dem som jobbar i butiken 

vilken närproducerad vara som säljer mest?

”Vi säljer mycket mjölk ifrån Småland, Smålandsmjölk den vanliga mellanmjölken, men även en 

hel del kött ifrån trakten”. 
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De flesta konsumenterna anger ofta miljön som anledningen till att de väljer det närproducerade, 

”för miljöns skull” var ett återkommande svar.  
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6 Analys
6.1 Vad är närproducerat respektive ekologiskt?

Av de personer studien undersöker kan man säga att det är ganska jämnt mellan de båda begreppen, 

den ena hälften föredrar ekologiskt och den andra hälften föredrar närproducerat. Sen kan det även 

givetvis vara så att en viss vara är både ekologisk och närproducerad, men egen erfarenhet är att 

dessa båda begrepp ofta ställs mot varandra i butikerna. Däremot är det fler av dem som är positiva 

till det ekologiska som även är positiva till närproducerat än tvärtom (se kapitel 6.1). Sen är det 

förstås även vissa som säger att det ”beror lite granna på vilken vara det är” och även de som säger 

att de inte bryr sig alls.

När det handlar om att jämföra de olika begreppen är det ofta en fråga om god hälsa och många 

anser att det ekologiska alternativet är mer hälsosamt. Kunskapen om ekologiska produkter hos 

konsumenterna sträcker sig ungefär så långt som att de vet att de ekologiska produkterna inte är 

besprutade, djupare än så går kunskapen oftast inte. Det handlar alltså om att inte få i sig gifter i 

form av besprutade produkter men även till viss del om att vara en bättre medborgare.

Närproducerat, närhet till lokala. Kanske är det själva ordet som gör att konsumenterna har lätt att 

relatera till det. Enligt denna undersökning är nästan alla uteslutande positiva till begreppet, kanske 

är det så att konsumenterna har lättare att relatera till närproducerat än ekologiskt. 

Närproducerad smålandsmjölk, det säger ju sig självt att detta är mjölk producerad i Småland vilket 

ju måste vara bra för miljön för då slipper man långa transporter anser många konsumenter. Även 

om det kanske inte alls är säkert att smålandsmjölk produceras i Småland så är det nog ofta så här 

som många konsumenter resonerar. Om man tittar på respondenternas svar ser man att många av 

dem har sin egen uppfattning om vad som är närproducerat. Vilket gör att denna undersökning 

stämmer överens med tidigare gjorda konsumentundersökningar gjorda av bland annat Coop, som 

visar på att de flesta gör sin egen tolkning av begreppet.

R9 menar att det viktiga är att veta vart maten kommer ifrån. Av detta kan slutsatsen dras att det 

kanske inte är avståndet som är det viktiga när det gäller närproducerat i alla lägen utan att precis 

som hon säger kan det vara mer intressant att veta exakt varifrån vår mat kommer.
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Undersökningen som har gjorts i denna studie tyder på att denna närhet till begreppet är en stor 

faktor till varför många väljer det närproducerade alternativet istället för det ekologiska. Det 

framkommer i undersökningen att många konsumenter inte riktigt vet vad ekologiskt innebär, även 

om det ekologiska begreppet i lagstiftningen är mycket tydligare än det närproducerade. Eftersom 

konsumenterna inte känner till begreppet lika bra blir det också svårare att greppa. För att förtydliga 

detta så sa till exempel en av kunderna jag pratade med så här när hon frågades varför hon inte 

valde den ekologiska mjölken ”är inte all mjölk ekologisk nu för tiden?”. Detta tyder på en 

okunskap om begreppet ekologiskt. 

När respondenterna beskrev det ekologiska var det ofta hälsan som var det mest förekommande 

argumentet till att köpa dessa varor, eftersom att ”de inte är besprutade med massa giftiga ämnen”. 

Den generella uppfattningen om det ekologiska var att det är produkter som inte är besprutade och 

därför är bra för hälsan. Ett exempel är mamman som väljer det ekologiska till sin nyfödda son. Det   

som påverkar hennes val är alltså sin sons hälsa och inte miljön.

När det gäller uppfattning av närproducerat så uppfattar konsumenterna detta som något som är 

producerat i trakten och som de gärna köper för att gynna miljön eller de lokala bönderna. 

Respondenterna är övervägande positiva till de närproducerade livsmedlen. Eftersom det sedan 

tidigare fanns mer forskning gjort kring köpmotiv gällande ekologiska produkter så var det 

intressant att se hur konsumenterna resonerade kring närproducerat. Enligt tidigare forskning och 

tidigare gjorda undersökningar kring konsumentattityder (se kapitel 3.3) så innebar närproducerat 

främst korta transporter och främjande av lokal ekonomi och utveckling.

6.2 Varför väljer konsumenterna ekologisk och närproducerad mat?  

Tidigare i texten har det konstaterats att konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika 

anledningar (se tabell 2). Dessa anledningar kan knytas dels till själva produkten för kvalitén och 

smakens skull men även till människans samvete. Detta eftersom 85 procent svarade att de köper 

närproducerat för att de anser att det är bättre för miljön, med bland annat kortare transporter som 

följd. Man kan kanske även här tyda en viss lokalpatriotism då många väljer det närproducerade för 

att gynna den lokala producenten. De många olika anledningarna som finns till att konsumenter 

köper närproducerade livsmedel kan ha att göra med den oklara definition som finns kring 

begreppet. 
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Just smaken och kvalitén är också ofta förekommande som orsak till att respondenterna handlar 

ekologiskt. Något som undersökningen lade märke till och som kanske också är logiskt är att de 

respondenter som lagar mycket mat själva ofta väljer ekologiskt för smakens skull. Detta kan även 

uttydas ur vad R3 svarade när jag frågade honom om han även köper ekologiskt tvättmedel. Vilket 

han inte gjorde. Av det kan man dra slutsatsen att det kanske inte är miljön som är den första 

anledningen till att han väljer ekologiskt utan istället smaken.

Om man tittar på tidigare gjorda undersökningar med syfte att undersöka konsumenters attityder till 

närproducerade och ekologiska livsmedel, så är de flesta som jag tagit del av gällande ekologiska 

livsmedel. När det gäller köp av ekologiska livsmedel så har det visat sig att trots miljöns centrala 

betydelse för ekologiska livsmedel så är det hälsa som är det främsta motivet vid val av ekologiska 

livsmedel. Konsumenterna förknippar begreppet ekologiskt med ”obesprutat” och giftfritt (Se 

kapitel 3.1). De undersökningar som tagits del av i denna studie visar däremot inte på något 

entydigt resultat rörande motivet till köp av ekologiska livsmedel, det finns till exempel studier som 

visar på att miljöhänsynen kommer före hälsan vid köp av ekologiska livsmedel. Vissa av de som 

föredrar det ekologiska alternativet gör det av anledningen till att det ställs hårdare krav på de 

ekologiska produkterna. Med certifierad ekologisk produktion menas ekologisk produktion som 

kontrolleras av ett pålitligt kontrollorgan. Inom EU är denna certifiering obligatorisk om man vill 

sälja sina produkter som ekologiska och i Sverige är det EU’s och KRAV:S regler som gäller. 

Anledningarna till köp av närproducerat har ofta varit miljöhänsyn, smak, kvalitet och stödjande av 

de lokala producenterna samt att det handlar om produkter med en tydlig avsändare. Eftersom 

begreppet närproducerat saknar en tydlig definition och inte heller kan kopplas samman med några 

organ liknande KRAV, så bygger valet av närproducerade livsmedel till stor del på konsumenternas 

egna uppfattningar och associationer. 

I den etnografiska studie som har genomfört kan man se en viss attitydförändring gällande de båda 

begreppen. Det verkar som om att det inte längre är ordet ekologiskt som lockar utan istället har 

närproducerade livsmedel blivit mer eftersökta. Förmodligen vill konsumenterna själva känna att de 

kan påverka och genom att köpa närproducerade produkter så ser de ett mer direkt resultat genom 

minskade transporter av livsmedel. Kanske att fokus har förskjutits från den egna kroppen till miljö 

och samhälle i ett större perspektiv. Studien visar att faktiskt beteende i butik styrs av vilken tro och 
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tillit den som handlar har gällande produkterna. Antingen väljer konsumenterna att tro på dessa 

livsmedel eller inte och detta avspeglar sig också i vad som slutligen hamnar i konsumenternas 

kundvagn. 

Närproducerat väcker känslor och tillhörighet med lokala matproducenter, till exempel att folk ifrån 

Småland föredrar Smålandsmjölk och jag antar att detsamma förmodligen kan sägas om 

skånemejerier i Skåne. Denna tillhörighet är ett mer konkret argument än det mer ”luddiga” 

begreppet ekologisk. 

Något som studien visar är att vad konsumenterna säger inte alltid överensstämmer med hur de 

beter sig, ytterst få förkastar ekologiskt. De flesta hyllar närproducerat men när jag kikade i 

kundvagnarna var ofta avsaknaden av just dessa produkter slående. Det är nog fortfarande till viss 

del så att vanan och plånboken vinner i slutändan och konsumenterna väljer ofta det som ser mest 

inbjudande ut för billigast peng. Även det sociala ansvaret, vad gäller att vara en bättre människa 

och välja sådant som är bra för vår planet har stor betydelse men det verkar som att få faktiskt är 

villiga att betala för det. Som studien diskuterar i kapitel 1.3 så känns det som att människor gärna 

vill göra världen till en bättre plats så länge det inte drabbar vår egna plånbok eller bekvämlighet.

6.3 Hur kopplas tankar kring hälsa och miljö ihop med det ekologiska och 
närproducerade? 

Tidigare undersökningar (se kapitel 3) visar att stor del av den ekologiska konsumtionen berodde på 

att konsumenten valde ekologiskt i tron om att det var mer hälsosamt. Köpbeteendet drivs med 

fokus på den egna kroppen och det egna välmåendet. Vissa av de konsumenter som jag pratade med 

resonerade även som så att de valde det ekologiska alternativet för att de försökte hålla sig friska 

och ville bli gamla och leva länge. 

Hälsoaspekten är alltså viktig när man väljer att köpa ekologiska produkter. Närproducerat känns 

som det nya när det gäller att välja produkter som är bra för miljön. Här är det inte alltid produkten 

eller själva produktionen som ifrågasätts utan det är snarare transporten av varorna. Det känns som 

att konsumenterna har blivit väldigt observanta på transporter av livsmedel, det som transporteras 

långa sträckor uppfattas som dåligt för miljön. Därför har närproducerat blivit allt mer omtyckt och 

det är ytterst få som faktiskt ifrågasätter hur de närproducerade produkterna odlas. 
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Eftersom det idag inte finns några regler eller bestämmelser av vad som får definieras som 

närproducerat kan det ju faktiskt vara så att ett livsmedel är både närproducerat och ekologiskt, men 

det kan lika gärna vara tvärtom. Att en vara är närproducerad men inte ekologiskt, skulle betyda att 

denna vara inte alls är lika bra för miljön som många konsumenter tycks tro (se kapitel 3.3). Det är 

även så att transporterna nästan alltid utgör endast en mindre del av de totala utsläppen eftersom 

internationella och nationella godstransporter ofta är moderna och högeffektiva. Tidigare i 

uppsatsen har det även diskuterats att vid produktion av livsmedel så sker den absolut största 

miljöbelastningen ute på gårdarna. 

R5 och R4 väljer svarar att de väljer närproducerat för miljöns skull. Deras svar tyder på att en del 

konsumenter kopplar samman det närproducerade med att det är bättre för miljön, vilket är en 

snedvriden bild av verkligheten. Som tidigare diskuterades i kapitel 3.3 så utgör transporterna 

nästan alltid endast en mindre del av de totala utsläppen eftersom internationella och nationella 

godstransporter ofta är högeffektiva vilket innebär att dessa transporter inte skadar miljön i lika stor 

utsträckning som konsumenterna skulle tro.
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7 Diskussion 

Det är flertalet olika trender inom mat som har varit populära de senaste åren och man hör allt 

oftare begrepp som slowfood, rawfood, ekologiskt, närproducerat med mera. Kanske har dessa 

begrepp skapats för att tillfredsställa ett behov hos konsumenterna som blir allt mer medvetna om 

vad de äter. 

Jag tycker att det är bra att konsumenterna har vaknat till liv. Vi har börjat ifrågasätta var och hur 

maten produceras och det finns kanske ett starkt samband mellan hur vårt framtida kulturlandskap 

kommer se ut och vad vi väljer att lägga i kundvagnen. Samtidigt så gäller det att vara medveten om 

att närproducerat inte är lika med ekologiskt och KRAV-märkt. Det bästa ur en miljösynpunkt vore 

givetvis om det både var ekologiskt och närproducerat. Men här kan även då andra faktorer vägas in 

till exempel om maten verkligen räcker till alla om den är ekologiskt producerad. Vad är bäst för att 

kunna mätta så många som möjligt och så vidare.

Något som är intressant (med tanke på att det handlas ekologiska varor på grund av hälsan) är att 

under de senaste åren har flera studier visat att ekologiska produkter inte nödvändigtvis innehåller 

mer näring och vitaminer än konventionellt odlade produkter (se kapitel 3.1). Detta har troligen 

inneburit att många av konsumenterna känner sig skeptiska till de ekologiska produkterna. Speciellt  

om inte näringsinnehållet är bättre och priserna högre. Vad är det då man betalar extra för? Miljön 

kanske. Varför betala mer för en ekologisk produkt om den inte är nyttigare eller bättre?

En sak som är intressant med undersökningen och som är värt att poängtera var att många av 

konsumenterna tyckte det ekologiska var för dyrt. Men det var ingen som påpekade att de tyckte det 

närproducerade var för dyrt. Kanske är detta något som media har påverkat, där man ständigt hör 

om hur dyrt det ekologiska alternativet är.

Ett annat mönster som går att uttyda är att de äldre personerna i undersökningen föredrar det 

närproducerade medan de yngre föredrar det ekologiska. 
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7.1 Ekologiskt eller Närproducerat?

Min personliga åsikt är att många livsmedelsföretag påstår att närproducerat nästan är lika med 

ekologiskt vilket inte alltid stämmer. Givetvis leder det närproducerade till minskade transporter 

men kanske inte i alla led (se kapitel 3.3). I vissa fall var det så att jag fick bita mig i tungan när 

vissa kunder jämställde ekologiskt med skadligt för miljön beroende på långa transporter.

Efter att verkligen ha läst in mig på dessa två begrepp under tio veckors tid är det fortfarande svårt 

att reda i vilket som är bättre än det andra. Till exempel vid odling som inte är ekologisk används 

bekämpningsmedel, dessa gifter hotar både det naturliga växt- och djurlivet och vår egen hälsa. 

Efter en snabb ”googling” på nätet kan man konstatera att försäljningen av bekämpningsmedel i 

Sverige ökar. ”Mest ökade försäljningen av ogräsmedel - främst då det ofta omdebatterade medlet 

Glyfosfat som ökade från nästan 420 ton till 660 ton3, visar statistik från 

kemikalieinspektionen” (Sverigesradio 2011). 

Detta får givetvis konsekvenser på miljön. Förra året (2012) var det tal om att ett av våra vanligaste 

bekämpningsmedel som kallas Pesticid som används mot bekämpning av svampangrepp kan vara 

upphov till den massdöd av bin som upptäckts i flera länder de senaste åren. Dessa negativa effekter 

då alltså vid odling som inte är ekologisk. Å andra sidan har nu flera forskare under den senaste 

tiden hävdat att det ekologiska jordbruket inte är så miljövänligt och effektivt som man tidigare trott 

(se kapitel 3.4) och enligt en undersökning från Ökologisk Landsförening (Danska motsvarigheten 

till KRAV) lagrar det ekologiska jordbruket mer koldioxid per hektar än det konventionella 

jordbruket. 

Efter att ha läst denna uppsatsen har du fått reda på för och nackdelar med både närproducerat 

ekologiskt och det konventionella. Så frågan är. Vad väljer du? 

41
3 Ökade från 2009 till 2010.



7.2 Metoddiskussion 

Eftersom studien har valt att undersöka ett begränsat antal konsumenter utifrån deras köp av varor 

kan man även säga att studien är mer av en fallstudie än ett försök till att dra stora generella 

slutsatser. Källorna till uppsatsen är till stor del textmaterial som publicerats i olika rapporter, 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Således handlar det även om att tolka texter. Enligt 

Kjeldstadli (1998) är texttolkning ett kvalitativt sätt att närma sig forskning. De kvalitativa 

teknikerna är ofta förenade med ett hermeneutiskt angreppssätt där man försöker tolka meningar 

med en intensiv forskningsuppläggning och där man går förhållandevis djupt in i några få exempel 

(Kjeldstadli 1998).

Genom att ta kontakt med konsumenterna utan att de hade någon kännedom om att de blev 

observerade fick undersökningen ofta ärliga svar angående konsumenternas val. Sen är det givetvis 

så att även om de säger en sak då kanske det inte alltid stämmer därför var det även intressant att 

titta i deras kundvagn. Vissa konsumenter påstod att de handlade mycket ekologiskt men det var 

inte alltid det stämde. 

Den etnografiska metoden som ligger till grund för denna undersökningen har givetvis även sina 

brister. Det kanske inte är den lättaste metoden att försöka sig på och det är alltid lättare att läsa sig 

till hur något ska utföras än vad det är att faktiskt utföra det. Det finns även andra ”fallgropar” med 

denna metod. Till exempel om de personerna som man intervjuar inte får förtroende för forskaren, 

kanske man inte får de ärliga svar som man är ute efter. 
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Bilaga 1

Frågor som ställdes till alla respondenter.

• Ekologiskt eller närproducerat vad föredrar du?

• Vart tycker du gränsen går för att en vara ska få kallas närproducerad?

• Varför handlar du ekologiskt?

• Varför handlar du närproducerat?


